
29 DE ABRIL DE 2022 - ANO 62 - NO 3.074Telefone/WhatsApp: (11) 5072-2020 www.jornalzonasul.com.br

Concurso Comida di Buteco: 
escolha um bar, experimente 
o petisco e vote até 8 de maio
Página 2 Página 3

Governo do Estado destina 
58 milhões de reais para evitar 
colapso do Hospital São Paulo

Lei agilizará podas de árvore
Árvores embelezam, 

proporcionam um ar me-
lhor, atraem pássaros e 
outras formas de vida... e 
valorizam um bairro. Por 
outro lado, é importante 
destacar que elas podem 
trazer problemas quando 
não plantadas e cuidadas 
da forma correta. Para agi-
lizar o atendimento aos 
pedidos de podas e remo-
ções, a Prefeitura vai agora 
seguir uma nova legislação 
que também promete, 
por outro lado, fomentar 
a arborização em bairros 
periféricos e desprovidos 
de verde. Moradores po-
derão fazer plantios de 
espécies permitidasm ao 
comunicar previamente 
a Prefeitura    P����� 4

Barroca Zona Sul 
se mantém no 
Grupo Especial

O Carnaval fora de hora 
empolgou a população. A 
possibilidade de voltar ao 
sambódromo depois de 
dois anos deixou as esco-
las celebrando o Carnaval 
da Vida. A vencedora foi a 

Mancha Verde. E a escola 
da Vila Mariana, a Barro-
ca Zona Sul,  vai  perma-
necer na elite - ficou em 

décimo lugar e desfilará 
novamente pelo Grupo Es-

pecial em 2023.   P����� 3
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R. BOM PASTOR, 2100 - 5o andar - Ipiranga

16 ANOS DE 

VIAGENS EM GRUPO

CUNHA/SP COM LAVANDÁRIO
25 DE JUNHO - SÁBADO

Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, Almoço, 
visita à Casa do Artesão e Lavandário 

(Plantação de Lavandas) com guia local. 
Valor por pessoa: 2 x R$ 135,00

ou R$ 269,00 à vista

SERRA NEGRA E ÁGUAS DE LINDÓIA
02 DE JULHO - SÁBADO
Inclui: Micro ônibus,  lanche de bordo, 

Almoço, Passeio de Trenzinho em Serra Negra e 
tempo livre para compras. 

Valor por pessoa: 2 x R$ 135,00
 ou 269,00 à vista

PASSEIOS DE 1 DIA EM 2022 - AOS SÁBADOS

9.5584-95179.5584-9517
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

•GASTRONOMIA

•CULTURA
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Planeta Inseto reabre com novidades 
para o público, na Vila Mariana

O secretário em exercício 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo, 
Francisco Matturro, esteve 
pessoalmente presente à 
reabertura da ‘Exposição Pla-
neta Inseto’. Trata-se de uma 
exposição permanente do 
Museu do Instituto Biológico 
(IB-APTA), órgão vinculado a 
essa pasta do governo esta-
dual e que agora poderá ser 
conferida pelo público de ter-
ça a domingo, das 9h às 16h.  

Com conteúdo educativo 
dirigido principalmente ao 
ensino fundamental, neste 
ano o projeto completa sua 
décima segunda edição. O 
secretário destacou na rea-
bertura da exposição que no 
Brasil a defesa vegetal tem 
sido feita com competência. 
“Os insetos são de fundamen-
tal importância para o con-
trole biológico de pragas”, 
afi rmou.

Depois da reformulação, a 
nova versão do evento apre-
senta ainda mais informações 
para responder às curiosida-
des dos estudantes. Este últi-
mo projeto foi desenvolvido 
principalmente para que os 
visitantes tenham um espa-
ço mais interativo e lúdico, 
e principalmente entendam 
com maior profundidade a 
importância dos insetos na 
preservação ambiental.

A exposição é uma reali-

zação do Instituto Biológico 
e Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo, com a Arquiprom. 
O projeto tem também o in-
centivo da Syngenta. 

O Planeta Inseto
O museu do Instituto Bio-

lógico (IB-APTA) pertencente 
a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo abriga a exposição 
permanente Planeta Inseto 
em um lindo casarão da déca-
da de 40, que há 12 anos está 
de portas abertas para uma 
imersão no fantástico univer-
so dos insetos.

O visitante pode acessar 
painéis interativos com a his-
tória, evolução e importância 
desses invertebrados, inte-
ragir com os insetos, ver a 
produção do fi o da seda pelas 

lagartas, conhecer o dia-a-dia 
por dentro de um formiguei-
ro, aprender sobre as abelhas 
e muito mais, sensibilizando o 
público para sua importância 
na sustentabilidade ambien-
tal, produção de alimentos e 
saúde pública.

SERVIÇO
Local: PLANETA INSETO - 

Museu do Instituto Biológico
Endereço: Av. Dr. Dante 

Pazzanese, 64, Vila Mariana, 
São Paulo – SP

Visitação de terça a domin-
go, das 9h às 16h.

Entrada gratuita.
Informações: (11) 2613-

9500 ou planetainseto@bio-
logico.sp.gov.br

www.planetainseto.com.
br; www.facebook.com/pla-
netainseto; /www.instagram.
com/planetainseto/

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizzabar

Happy hour com
sotaque italiano

HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO

Comida di Buteco vai até 08/05
e tem pesticos na região

Em 2022, chegando à sua 
22ª edição, o Comida di Bute-
co promove mais uma eleição 
do Melhor Buteco do Brasil! 
Após a escolha dos 21 cam-
peões de cada região do país, 
eles serão visitados por um 
júri extra e, em julho, conhe-
ceremos o melhor buteco do 
Brasil!  Para participar, basta ir 
a um dos botecos participan-
tes, experimentar o quitute 
concorrente e votar.  Mas, a 
votação ofi cial vai só até 8 de 
maio, é bom se apressar!

Confi ra alguns dos butecos 
da região que estão nessa 
edição

Tiquim di Cada
Cestinha de massa de pas-

tel recheada com Carne louca 
e Dadinhos de Calabresa re-
cheados com queijos. Acom-
panha damascos com cream 
cheese e pistache, molho 
cheddar com bacon crocante, 
pimenta da casa e mostarda 
agridoce.

Buteco: Venezas
Endereço: Rua Brigadeiro 

Jordão, 294 | Ipiranga. Telefo-
ne: (11) 2914- 1284. Horário: De 
terça a sexta, das 17h às 24h. 
Sábados e domingos, das 12h 
às 24h. 

Sushi Mineiro
Fatias de linguiça envol-

tas com folhas de couve e 
finalizadas com coberturas 
variadas: queijo coalho com 
goiabada, cream cheese e 
cebolinha verde, picles e pi-
menta-biquinho, batata-palha 
e torresminho.

Buteco: Bar do Celso
Endereço: Rua Brejo Ale-

gre, 414 | Brooklin Paulista. 
Telefone: (11) 5506-1500. Ho-
rário: de terça a sábado, das 
12h às 23h

Pimentão Carioca 
da Gema
Pimentão amarelo assado 

na brasa de carvão, recheado 
com pernil desfi ado marinado 
à moda Jobim, coberto por 
um brasileiríssimo ovo de 
boteco. Acompanha dadinhos 

de abacaxi empanados e faro-
fa de cuscuz.

Endereço: Alameda dos 
Nhambiquaras, 782 | Indianó-
polis. Telefone: (11) 2628-3748. 
De terça a domingo, das 11h 
às 22h30

Pastéis do Fundo do Mar
Pastéis recheados com 

polvo temperado no cream 
cheese, acompanhado de 
vinagrete da casa.

Bar Jobim
Endereço: Rua Doutor Je-

suíno Maciel, 1103 | Campo 
Belo. Telefone: (11) 99992-
2283. Horário: de terça a quin-
ta, das 16h às 23h30; Sextas 
e sábados, das 12h às 23h30; 
Domingos, das 12h às 22h

Primeira Opção
Minicroquetes de carne 

moída temperados com chimi-
churi. Acompanha maionese 
de alho.

Buteco: Casa Galliano
Endereço: Avenida Jurucê, 

803 | Moema. Telefone: (62) 
99696-0182. Horário: de se-
gunda a sexta, das 12h às 22h;  
Sábados, das 12h às 17h30

Isca de Dourado 
na Cama de Vegetais
Isca de dourado grelhado, 

com champignons e alcapar-
ras, acompanha dois molhos: 
molho de maracujá e molho 
tártaro.

Buteco: Lino Lord Bar
Endereço: Rua Lino Couti-

nho, 1050 | Ipiranga. Telefone: 
(11) 3804-0011. Horário: de 
segunda  a sábado, das 12h 
às 22h.

Fotos: Dreison Medeiros/Divulgação
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•SAÚDE

•CARNAVAL

Mancha Verde é campeã do Grupo 1 e 
Barroca Zona Sul se mantém na elite

O Carnaval da Vida consa-
grou a Mancha Verde como 
a grande campeã de 2022. 
Com 269,9 pontos, a agremia-
ção conquistou seu segundo 
campeonato no grupo Espe-
cial numa disputa apertada e 
desempatada na somatória 
total de notas, incluindo as 
descartadas.

Bastante disputado - como 
na última disputa antes da 
pandemia, em 2020 - o Car-
naval desse ano teve pouca 
distância entre a campeã e as 
últimas colocadas, que des-
fi larão no Grupo de Acesso - 
apenas 0,8 ponto separaram 
a campeã Mancha Verde das 
rebaixadas Colorado do Brás 
e Vai-Vai - maior campeã do 
carnaval paulistano e que 
pela segunda vez amarga o 
rebaixamento. 

A tradicional agremiação 
da Vila Mariana, a Barroca 
Zona Sul, com sua homena-
gem ao Zé Pilintra, conseguiu 
se manter no Grupo Especial 
- fi cou em décimo lugar, com 
269,5 pontos. 

Planeta Água
“Planeta Água”, aposta 

da campeã, trouxe para a 
avenida uma refl exão sobre a 
relação da humanidade com 
o recurso natural através da 
fé e de sua importância vital 
na natureza, com olhos para a 
urgência da preservação. 

O enredo contado de for-
ma não linear retratou perso-
nagens e histórias ligadas às 
águas, doce e salgada, como 
as iabás Oxum e Iemanjá, a 
folclórica Iara, mãe-d’água, 
e até mesmo Nossa Senho-
ra Aparecida e o pescador, 

interpretados pelo primeiro 
casal de mestre-sala e porta-
-bandeira, Marcelo e Adriana.

Colorado do Brás e Vai-
-Vai, que ocuparam a 13ª e 14ª 
posição no ranking, respec-
tivamente, saem do grupo 
para desfilar no Acesso, em 
2023. Para as duas vagas no 
Especial, ascenderam Estrela 
do Terceiro Milênio e Inde-
pendente Tricolor. Ambas 
também voltam ao Anhembi 
nesta sexta-feira (29), junto 
com a Nenê de Vila Matilde, 
campeã do grupo de Acesso 2.

Classifi cação do 
Grupo Especial de 2022

1-  Mancha Verde, com 
269,9 pontos

2- Mocidade Alegre, com 
269,9 pontos

3- Império de Casa Verde, 
com 269,9 pontos

4- Tom Maior, com 269,9 
pontos

5- Unidos de Vila Maria, 
com 269,8 pontos

6- Águia de Ouro, com 
269,8 pontos

7- Dragões da Real, com 
269,6 pontos

8- Gaviões da Fiel, com 
269,5 pontos

9- Rosas de Ouro, com 
269,5 pontos

10- Barroca Zona Sul, com 
269,5 pontos

11- Acadêmicos do Tucuru-
vi, com 269,4 pontos

12- Acadêmicos do Tatua-
pé, com 269,3 pontos

13- Colorado do Brás, com 
269,1 pontos

14- Vai-Vai, com 269,1 pon-
tos

Desfi le das campeãs
Nesta sexta-feira (29), 

voltam ao sambódromo do 
Anhembi a Nenê de Vila Ma-
tilde, campeã do grupo de 
Acesso 2; Estrela do Terceiro 
Milênio e Independente Tri-
color, campeã e vice-campeã 
do grupo de Acesso; Unidos 
de Vila Maria, que terminou 
em 5º lugar no grupo Espe-
cial; Tom Maior, que ocupa 
a 4º colocação; Império de 
Casa Verde, a 3ª colocada; 
Mocidade Alegre, vice-cam-
peã do Carnaval da Vida; 
e Mancha Verde, a grande 
campeã de 2022.

Hospital São Paulo recebe 
58 milhões do Estado de SP

ses obrigatórios de recursos 
do Governo Federal para o 
Hospital São Paulo, por meio 
de financiamento estadual 
extra, para que o hospital não 
feche as suas portas e deixe 
de atender a população.

“O Hospital São Paulo é 
um hospital universitário que 
exerce um papel fundamental 
na assistência aos pacientes 
da Capital e região. Com este 
repasse do Governo de SP 
tem condições de voltar a 
atender os pacientes de mé-
dia e alta complexidade”, afi r-
mou o Secretário de Estado 
da Saúde, Jean Gorinchteyn.

O repasse de R$ 8 milhões 
liberados pelo Governo de SP 
será destinado às obras de 
adaptação e modernização do 
Hospital São Paulo. O recurso 
permitirá que a unidade fede-
ral melhore o fl uxo de atendi-
mento aos pacientes adultos 
e pediátricos, e ofereça maior 
condições de segurança aos 
funcionários e todos que fre-
quentam o hospital. Já os ou-
tros investimentos estaduais 
serão voltados para obras de 

alvenaria, elétrica e hidráulica, 
além de impactos na acessibi-
lidade e na climatização.

Único hospital federal de 
atendimento SUS na capital 
paulista, o Hospital São Paulo 
segue funcionando graças 
ao financiamento extra do 
Governo do Estado de São 
Paulo. A unidade da Univer-
sidade Federal é referência 
para a Grande São Paulo, 
com atendimentos voltados 
para todas as especialidades 
médicas, recebendo inclusive 
pacientes de outros Estados.

O governador Rodrigo 
Garcia liberou nesta segunda-
-feira (25) o repasse extra de 
R$ 58 milhões para evitar o 
colapso no Hospital São Pau-
lo, da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), do 
Governo Federal. Serão des-
tinados R$ 50 milhões para 
auxiliar no custeio da unida-
de federal, e assim cobrir o 
défi cit causado pela falta de 
investimentos do Governo 
Federal, bem como outros R$ 
8 milhões para a reforma do 
pronto-socorro.

“Fico feliz de ter tomado 
essa decisão de apoiar o Hos-
pital São Paulo e, se tratando 
de saúde, a gente sabe que 
temos um grande desafi o pela 
frente. Nós vamos cuidar, 
apoiar nesse momento que 
o hospital vive e se colocar à 
disposição para os desafios 
futuros. Nosso estado mos-
trou para sociedade que é 
possível fazer mais. O que nós 
todos fi zemos é um exemplo 
de combate a pandemia não 
só para o Brasil, mas para o 
mundo”, disse Rodrigo.

O valor de custeio extra 
será pago em nove parce-
las, sendo a primeira já nesta 
segunda-feira (25). O Governo 
de SP tem sido parceiro da 
unidade nos últimos anos e 
repassou desde 2011 R$ 1,4 
bilhão, sendo R$ 560 milhões 
apenas nesta gestão.

Ao longo dos anos, o Go-
verno do Estado de SP, além 
de fi nanciar integralmente os 
seus mais de 100 hospitais es-
taduais, tem coberto o rombo 
causado pela falta de repas-

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

já começou na cidade de São Paulo.

A vacinação contra
o sarampo e a pólio

A campanha de vacinação contra o sarampo e a pólio já 
começou nas 470 UBSs espalhadas pela cidade. Essas 
duas vacinas são muito importantes para proteger, 
principalmente, nossas crianças. Então, confira os 
públicos e as idades de cada vacina. Vacine seus filhos 
nessa faixa etária e se for público prioritário, procure um 
posto de vacinação mais próximo!

Crianças entre
6 meses e 5 anos. nascidos a partir de 1960.

Profissionais de saúde 

Crianças menores 
de 5 anos. que enfrentam surto da doença.

e refugiados de países
Viajantes, imigrantes

Vacina contra
            a pólio

Vacina contra
o sarampo

Fique atento ao intervalo recomendado entre as doses contra o sarampo e as doses contra a covid-19:

• Crianças de 5 a 11 anos: intervalo recomendado entre as doses de covid-19 e sarampo é de 15 dias.
• +12 anos: podem receber as vacinas de sarampo, gripe e covid-19 de uma só vez.

São Paulo, capital mundial da vacina.
prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa

Foto: Felipe Araujo/Liga-SP
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http://cozywork.com.br


•MEIO AMBIENTE

Nova lei que estabelece regras para 
podar e remover árvores é sancionada

Na Vila Mariana e em todo 
entorno do Ibirapuera, os 
cupins que atingem e muitas 
vezes comprometem a saúde 
das árvores pode ser um pro-
blema. No Planalto Paulista, 
há moradores que se queixam 
de copas de árvores que escu-
recem as ruas à noite ou que 
soltam muitas folhas e sujam 
calçadas. Mas, sem dúvida 
alguma, são muito mais bo-
nitos e saudáveis - e, por isso 
mesmo, também mais valori-
zados - os bairros arborizados.  
Assim, o grande desafi o sem-
pre foi encontrar o equilíbrio 
entre preservação do meio 
ambiente e redução dos ris-
cos de quedas de árvores, 
segurança, adequação dos 
tipos de árvores plantados... 

Por tudo isso, os poderes 
Legislativo (vereadores) e 
Executivo (prefeito) vêm, há 
tempos, debatendo a neces-
sidade de modernizar a legis-
lação que estabelece regras 
para plantio, podas e remo-
ções de árvores na capital. 

Essa semana, foi sanciona-
do o projeto de lei aprovado 
em novembro passado pelos 
vereadores.  O prefeito Ricar-
do Nunes sancionou a Lei Nº 
17.794, que já foi até publica-
da no Diário Ofi cial da Cidade 
na edição desta quinta-feira 
(28). Segundo a Prefeitura, a 
lei moderniza e simplifi ca os 
procedimentos de plantio, 
manejo, poda, remoção e 
transplantes de árvores na 
cidade. A legislação anterior, 
aprovada há mais de 30 anos, 
estava ultrapassada e não 
atendia mais as necessidades 
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 O Conselho Municipal de 
Saúde de São Paulo (CMSSP) 
promoveu a posse dos seus 
64 conselheiros municipais. 
São 32 titulares e 32 suplentes 
eleitos pelas plenárias para o 
biênio 2022/2023. A posse foi 
realizada na terça-feira (26), 
na sala de reuniões do CMSSP, 
no prédio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS). 

A votação ocorreu para 
os segmentos de usuários e 
trabalhadores dos serviços 
de saúde. Todos os cidadãos 
adultos residentes da cida-
de de São Paulo são aptos a 
participar da eleição. Já os 
representantes do segmento 
de gestor/prestador de servi-
ço de saúde foram indicados 
pelo poder público. 

 Para Julio Cesar Caruzzo, 
secretário-geral do CMSSP, a 

participação social é de extre-
ma importância dentro dos 
conselhos de saúde. “Os conse-
lhos têm a fi nalidade de acom-
panhar e avaliar as políticas de 
saúde do município. Quanto 
mais pessoas estiverem parti-
cipando, melhor. É uma forma 
também de que a gestão ouça 
os conselhos e reivindicações 
da população”, afi rma. 

 O CMSSP é um órgão fun-
damental para a formulação e 
execução da política de saúde 
da capital, o que inclui os âm-
bitos econômico e fi nanceiro, 
as estratégias, a promoção e 
o controle social. Além disso, 
o CMSSP também é responsá-
vel por fazer os devidos acom-
panhamentos e fiscalização 
do Fundo Municipal de Saúde 
(FMS). Os Conselhos Gesto-
res de Saúde foram criados 

pela Lei Municipal 13.325 de 
08 de fevereiro de 2002 para 
todos os serviços de saúde do 
município e seus respectivos 
Distritos Administrativos, des-
tinados ao planejamento, ava-
liação, fi scalização e controle 
da execução das políticas e 
das ações de saúde, em sua 
área de abrangência.

Atualmente, existem 687 
Conselhos Gestores no municí-
pio de São Paulo, distribuídos 
nas 27 Supervisões Técnicas de 
Saúde das 06 Coordenadorias 
Regionais de Saúde, com uma 
quantidade estimada de 5 mil 
conselheiros.

Cada Conselho Gestor pos-
sui seu regimento interno, 
obedecendo aos critérios 
mínimos e máximos de com-
posição, conforme previsto 
em Lei.

Conselheiros de saúde tomam posse

e a nova realidade urbana.
 De acordo com o pre-

feito, as novas regras são 
necessárias para que se faça 
uma gestão melhor e mais 
eficiente da arborização da 
cidade. “Vamos dar agilidade 
aos requerimentos, simplifi -
cando os procedimentos para 
a supressão, o transplante e a 
poda, desestimulando, assim, 
que as árvores sejam maneja-
das de forma irregular, sem 
o consentimento do poder 
público”, afi rmou o prefeito.

 “Essa lei integra todos 
os agentes que atuam ou 
podem vir a atuar num proce-
dimento com técnicos da pre-
feitura, técnicos de empresas 
contratadas, concessionárias 
e munícipes”, completou. 
Para o secretário das Subpre-
feituras, Alexandre Modone-
zi, a nova legislação “moder-
niza e atualiza a que estava 
em vigor e que não atendia, 
com efi ciência, as demandas 
de uma cidade com as carac-
terísticas de São Paulo. Esta-

mos minimizando o risco de 
queda, ao mesmo tempo em 
que a nova lei garante uma 
cidade mais viva do ponto de 
vista ambiental”.

 Inovações -- A nova legis-
lação prevê o planejamento 
da implantação de arbori-
zação com novas diretrizes 
para o plantio, considerando 
o Plano Municipal de Arbori-
zação e, assim, priorizar as re-
giões mais carentes de verde. 
Permitirá, também, melho-
rar a prestação de serviços 
de manejo com a descrição 
clara de todas as atividades 
que devem ser feitas nas 
árvores para manter a saúde 
e bom desenvolvimento e 
estabelece regras claras para 
a participação de empresas 
concessionárias de serviços 
públicos que necessitam exe-
cutar manejo nas árvores 
devido a interferências com 
os equipamentos públicos.

 A partir de agora, quando 
as árvores encobrirem semá-
foros, postes de sinalização e 

placas de trânsito, bem como 
outros mobiliários urbanos 
que interfi ram nas vias e pas-
seios públicos, antes da reti-
rada ou transplante, a Prefei-
tura analisará a possibilidade 
de remanejá-lo no mesmo 
local ou de executar a poda 
para aumentar a visibilidade 
e o acesso aos equipamentos 
e mobiliários.

 Sobre o plantio em áreas 
públicas independe de auto-
rização, e, quando executado 
por particulares, deverá ser 
previamente comunicado ao 
órgão municipal, observando 
o Plano Municipal de Arbo-
rização Urbana, as normas 
técnicas e os recuos mínimos.

 As espécies vegetais utili-
zadas para a arborização de-
vem seguir as espécies indica-
das pela Secretaria Municipal 
do Verde e Meio Ambiente 
(SVMA), com prioridade para 
as nativas do município. O 
objetivo é preservar, recupe-
rar e aumentar as reservas 
dessas espécies.

EMPREGOS

Oração à Santa Clara
Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confiantes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fim. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
ANV

•COMUNIDADE

  Cláudio Toledo Soares Pereira
Presidente

Angelo Santana Machado
CRC SP 141308/0-0

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA
CNPJ: 64.180.383/0001-00 – Inscr. Estadual: isenta

R. Capitão Cavalcanti, 145 – Vila Mariana - São Paulo/SP
BAlANçO PATRImONIAl ENCERRADO Em 31/12/2021

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA 
CNPJ: 64.180.383/0001-00 – Inscr. Estadual: isenta 

R. Capitão Cavalcanti, 145 – Vila Mariana - São Paulo/SP 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 

A T I V O 

P A S S I V O 

CIRCULANTE R$  1.110.942,99

       Caixa R$ 91,95

       Bancos Conta Movimento                                                       R$ 18.663,28

       Aplicações Financeiras                                                   R$ 1.091.811,44

       Prêmio de Seguro a Apropriar                                                            R$ 376,32

PERMANENTE R$  50.648,13

       Imobilizado  R$ 98.579,31

( - ) Depreciação Acumulada  R$ 47.931,18

TOTAL DO ATIVO R$  1.161.591,12

CIRCULANTE R$ 616.805,97

       I.N.S.S. R$ 2.263,00

       Adiantamentos de Projetos                                                     R$ 613.142,97

       Serviços Prestados PJ                                                        R$ 1.400,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 544.785,15

      Patrimônio Social   R$ 19.070,76

      Superavit Acumulado R$ 354.217,22

 ( - )Superavit do Exercício R$ 171.497,17

TOTAL DO PASSIVO R$ 1.161.591,12

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA 
CNPJ: 64.180.383/0001-00 – Inscr. Estadual: isenta 

R. Capitão Cavalcanti, 145 – Vila Mariana - São Paulo/SP 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021 

A T I V O 

P A S S I V O 

CIRCULANTE R$  1.110.942,99

       Caixa R$ 91,95

       Bancos Conta Movimento                                                       R$ 18.663,28

       Aplicações Financeiras                                                   R$ 1.091.811,44

       Prêmio de Seguro a Apropriar                                                            R$ 376,32

PERMANENTE R$  50.648,13

       Imobilizado  R$ 98.579,31

( - ) Depreciação Acumulada  R$ 47.931,18

TOTAL DO ATIVO R$  1.161.591,12

CIRCULANTE R$ 616.805,97

       I.N.S.S. R$ 2.263,00

       Adiantamentos de Projetos                                                     R$ 613.142,97

       Serviços Prestados PJ                                                        R$ 1.400,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 544.785,15

      Patrimônio Social   R$ 19.070,76

      Superavit Acumulado R$ 354.217,22

 ( - )Superavit do Exercício R$ 171.497,17

TOTAL DO PASSIVO R$ 1.161.591,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2021 

Cláudio Toledo Soares Pereira           Angelo Santana Machado 
                                  Presidente                                                CRC SP 141308/0-0

RECEITAS R$ 1.045.331,38 

Contribuições e Doações – P.F./P.J. R$ 1.019.532,78  

Resultado Financeiro R$ 25.798,60  

DESPESAS R$ 873.834,21

Administrativas/Projetos R$ 872.561,26

Tributárias R$ 1.272,95

Deficit do Exercício R$ 171.497,17

EDITAIS E BALANÇOS

ORAÇÕES

mailto:galeaoimobiliaria@hotmail.com
https://jornalzonasul.com.br/podas-de-arvores-tem-novas-regras/
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20publicar%20uma%20ora%C3%A7%C3%A3o
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal
https://api.whatsapp.com/send?phone=551150722020&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20publicidade%20legal
https://jornalzonasul.com.br/conselheiros-de-saude-tomam-posse/
https://jornalzonasul.com.br/conselheiros-de-saude-tomam-posse/


29 DE ABRIL DE 2022 PÁG. 05

•URBANISMO

Futuro da cidade será debatido: saiba como participar

ticipação social é essencial 
para a construção de uma 
proposta de revisão à altura 
dos desafios e pluralidades 
de São Paulo.  

A Prefeitura tem o prazo 
até 31 de julho de 2022 para 
encaminhar à Câmara Munici-
pal uma proposta de Revisão 
do Plano Diretor. 

Passo a passo da revisão
Em 2021, a Prefeitura cum-

priu etapas importantes da 
revisão, como a divulgação 
de dois estudos técnicos (Mo-
nitoramento Inicial da Re-
visão do Plano Diretor SP e 
Relatório de Monitoramento 
e Avaliação da Implementa-
ção do Plano Diretor), a bus-

ca ativa da população para 
conscientização do processo 
revisional e recolhimento de 
contribuições e a realização 
de reuniões temáticas virtuais. 

Todo o trabalho realizado 
permite que aconteçam em 
2022 os debates com a socie-
dade acerca dos limites da Re-
visão e suas ações prioritárias. 

No mês de março de 2022, 
o Município realizou discus-
sões temáticas com conse-
lheiros do CIMPDE e CMPU. 
No começo de abril, foi pro-
movida reunião online com 
os conselheiros participativos 
municipais, subprefeitos e 
representantes de diversas 
secretarias.  

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licencia-
mento (SMUL), inicia, a partir 
do próximo dia 3, Audiências 
Temáticas Virtuais Noturnas 
para a Revisão Intermediária 
do Plano Diretor Estratégico 
(PDE). Ao todo, serão nove 
encontros online durante o 
mês de maio, sempre com 
início às 19h. O objetivo será 
ouvir a população e identifi car 
os limites do processo revisio-
nal e seus temas prioritários. 

O calendário das Audiên-
cias Temáticas Virtuais Notur-
nas foi divulgado no Diário 
Ofi cial em 20 de abril (confi ra 
aqui a publicação). Elas serão 
abertas a todos os cidadãos e 
entidades da sociedade civil 
interessados. 

Para participar de forma 
ativa dos debates, será ne-
cessário acessar o Microsoft 
Teams. Os links para cada reu-
nião estão disponíveis abaixo 
e nos sites Plano Diretor SP e 
Gestão Urbana. 

Para aqueles que deseja-
rem apenas assistir às discus-
sões, basta acessar o canal 
de Youtube da SMUL, onde 
haverá transmissão simultâ-
nea, os links também foram 
publicados nos dois canais 
ofi ciais da Revisão. 

As audiências serão divi-
didas por temas, começando 
por “Mobilidade Urbana”, no 
dia 3 de maio. Veja a progra-
mação completa abaixo: 

03 de maio
Tema: Mobilidade Urbana 

- Objetivos Setoriais, Elemen-
tos Constituintes, Planos e 
Ações prioritárias

05 de maio
Tema: Habitação Social 

e Política Fundiária - Instru-
mentos da Função Social da 
Propriedade, de Regulariza-
ção Fundiária e do Direito de 
Construir, Áreas de Risco

09 de maio
Tema: Patrimônio e Políti-

cas Culturais - Instrumentos 
de Proteção ao Patrimônio 
Cultural 

11 de maio
Tema: Ordenamento Ter-

ritorial - Instrumentos de Or-
denamento e Reestrutura-
ção Urbana e do Direito de 
Construir

17 de maio
Tema: Meio Ambiente e 

Mudanças Climáticas - Instru-
mentos de Gestão Ambiental 
nas Zonas Urbana e Rural 

19 de maio
Tema - Desenvolvimento 

Econômico Sustentável: Ob-
jetivos Setoriais, Elementos 
Constituintes, Planos e Ações 
Prioritárias nas Zonas Urbana 
e Rural

23 de maio
Tema: Desenvolvimento 

Social, Sistema de Equipamen-
tos e Segurança Alimentar 
- Objetivos Setoriais, Elemen-
tos Constituintes, Planos e 
Ações Prioritárias

25 de maio
Tema: Instrumentos de 

Política Urbana e Gestão Am-
biental - Grupos de Instru-
mentos 

31 de maio
Tema: Gestão Democrática 

e Sistema de Planejamen-
to - Elementos do Sistema, 
Instâncias e Instrumentos de 
Participação Social, Fundurb e 
Monitoramento do PDE

Etapa 1 da Revisão Inter-
mediária do PDE

As Audiências Temáticas 

Virtuais Noturnas integram a 
agenda participativa da Etapa 
1 da Revisão de 2022. Além 
desses encontros, serão dis-
ponibilizadas à sociedade 32 
Oficinas Presenciais no ter-
ritório das subprefeituras, 3 
Reuniões Vespertinas virtuais 
e uma primeira Consulta Pú-
blica online, já disponível na 
plataforma Participe+. 

O calendário de todos es-
ses eventos foi apreciado e 
discutido com o Conselho 
Municipal de Política Urbana 
(CMPU) em 14 de abril. A Eta-
pa 1 do processo revisional 
tem o objetivo de apresentar 
aos munícipes o Diagnóstico 
da Aplicação do Plano Diretor, 
concluído em abril, e fazer 
uma escuta qualifi cada da po-
pulação para defi nir o escopo 
da Revisão, além de colher 
contribuições. Confi ra aqui o 
documento. 

O calendário completo da 
Etapa 1 pode ser consultado 
nos sites Plano Diretor SP e 
Gestão Urbana

Saiba mais abaixo:
Consulta Pública
No dia 25 de abril hou-

ve a abertura da 1ª Consulta 
Pública online de 2022 da 
Revisão Intermediária no site 
Participe+. Por 41 dias, qual-
quer cidadão poderá acessar 
a plataforma e participar da 
consulta eletrônica que terá 
como base o Diagnóstico do 
Plano Diretor.   

Audiências Temáticas Vir-
tuais Noturnas

Em 3 de maio, será iniciada 
uma rodada de 9 Audiências 
Temáticas Virtuais Noturnas 
para, mais uma vez, apre-
sentar e escutar a sociedade 
sobre os limites da Revisão 

Intermediária. Desta vez, en-
tretanto, os encontros serão 
divididos por temas: Mobili-
dade, Habitação, Patrimônio 
e Políticas Culturais, Ordena-
mento Territorial, Meio Am-
biente e Mudanças Climáticas, 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Desenvolvimen-
to Social, Instrumentos de 
Política Urbana e Gestão Am-
biental e Gestão Democráti-
ca. Todos eles são abertos à 
população. 

Ofi cinas Presenciais
Nos quatro sábados do 

mês de maio, a Prefeitura re-
alizará 32 Ofi cinas Presenciais, 
uma por cada território das 
subprefeituras. Os horários e 
os locais ainda serão divulga-
dos. Todas as reuniões serão 
transmitidas ao vivo no canal 
ofi cial da SMUL no YouTube.  

Reuniões Virtuais
 Vespertinas
Entre os dias 10 e 18 de 

maio, haverá a realização de 3 
Reuniões Virtuais Vespertinas 
para entidades representan-
tes dos segmentos Empresa-
rial, Movimentos Populares 
e Acadêmico/Entidades de 
Classe.   

Por que revisar 
o Plano Diretor? 
Como toda política de lon-

go prazo, o Plano Diretor, pre-
visto até 2029, prevê mecanis-
mos para o planejamento e 
desenvolvimento da cidade. 
O objetivo da revisão é fazer 
aperfeiçoamentos e ajustes à 
luz da realidade atual desde o 
início de sua vigência. 

Esses ajustes respeitarão 
todas as premissas que o 
Plano Diretor de 2014 pro-
põe em relação a seus Ob-
jetivos e Diretrizes. A par-

https://jornalzonasul.com.br/discuta-o-futuro-da-cidade/
http://prosangue.hubglobe.com
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Tem mais de 60 anos e histórias para 
contar? Participe do projeto Recorda SP

Muitos pensam que ao 
chegar na terceira idade a 
vida fica sem graça e mais 
parada. Mas essa não é a 
realidade de muitos idosos, e 
com o objetivo de humanizar 
as histórias e vivências deste 
público foi criado o projeto 
Recorda SP.

Coordenado pela Secreta-
ria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania (SMDHC) 
com participação das secre-
tarias municipais da Saúde 
(SMS), Educação (SME), Es-
portes e Lazer (SEME), Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial (SMADS) e Cultura (SMC), 
a iniciativa busca valorizar a 
pessoa idosa, estimular o re-
gate da memória e promover 
o envelhecimento ativo na 
cidade.

O projeto Recorda SP tem 
o objetivo de coletar relatos 
e memórias de pessoas com 
mais de 60 anos de idade por 
um formulário virtual (Goo-
gle Forms). Por ele os idosos 
serão estimulados a registrar 
suas histórias, experiências, 
lições de vida e, na parte fi nal 
do questionário você será 
convidado a compartilhar tam-
bém uma receita culinária que 
tenha muito signifi cado para 
você. Pelo sabor, lembranças 
e por tudo que ela representa. 

Livro de receitas
As receitas serão avalia-

das e os autores poderão ser 
convidados para participar 

de concursos gastronômicos 
que vão selecionar as receitas 
para compor o livro: Cozinha 
dos Avós.

Os registros são armaze-
nados em um base de dados 
para utilização em programas, 
serviços e atividades dos ór-
gãos de toda a prefeitura que 
vão evidenciar o protagonis-
mo do idoso e promover a 
intergeracionalidade.

Ao fim da iniciativa será 
realizado uma curadoria, en-
tre os relatos, personagens 
e receitas culinárias para a 
publicação de edições anuais 

dos livros: “Vidas Paulista-
nas”, de biografi as, e “A Co-
zinha dos Avós”, de receitas 
gastronômicas.

Como funciona e quais são 
os benefícios

Todas as ações desenvol-
vidas pelas secretarias têm o 
envelhecimento ativo como 
pilar. Entre os benefícios do 
projeto está o retardo dos 
efeitos do envelhecimento, 
o resgate e preservação da 
memória da própria cidade 
e a oferta de papéis sociais 
relevantes aos participantes 
em ações derivadas.

O Recorda SP foi lançado, 
em 28 de outubro de 2021, 
junto com o Plano Interseto-
rial de Políticas Públicas para 
o Envelhecimento, seguindo 
as diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), e 
atua de forma transversal, 
envolvendo vários serviços, 
agregando benefícios tera-
pêuticos como estímulo à 
memória, e oferecendo opor-
tunidades de socialização com 
outras gerações.

Para acessar e preencher 
o formulário, use o link bit.
ly/3rZw4rE

Investimento mais 
seguro do Brasil te paga 
o dobro da poupança

•ARTIGO

O investimento mais se-
guro do Brasil te paga o 
dobro da poupança.

A vida do brasileiro não 
está fácil: infl ação descon-
trolada, alto preço dos ali-
mentos, gasolina cara, de-
semprego, e pra completar, 
quando consegue poupar 
algum dinheiro no fi nal do 
mês, acaba deixando na 
poupança, sem render qua-
se nada.

A poupança já foi um 
bom investimento, mas 
hoje, existem lugares mais 
seguros e com rendimentos 
muito melhores, como o Te-
souro Selic por exemplo.

O Tesouro Selic tem as 
mesmas características da 
poupança, ou seja, você pode 
retirar seu dinheiro sempre 
que precisar. Ele também é 
muito mais seguro, sem risco 
de confiscos e garantia do 
Tesouro Nacional.

A única diferença é que 
possui imposto de renda, e a 
poupança não. 

Mas aqui que está a pega-
dinha: mesmo com o impos-
to de renda, o Tesouro Selic 
ainda rende o dobro que a 
poupança, além de ter rendi-
mentos diários e não mensais, 
e isso muda tudo.

A poupança só te remu-
nera 1 vez ao mês, ou seja, se 
você deixar seu dinheiro por 
29 dias, não receberá nada. 
Somente no chamado “ani-

versário” que os rendimentos 
são creditados na sua conta.

Já o Tesouro Selic te paga 
todos os dias. 

A Nuconta, conta corrente 
do Nubank, funciona da mes-
ma forma e tem os mesmos 
rendimentos do Tesouro e 
também é uma ótima alterna-
tiva a poupança.

E pra quem ainda não se 
sente seguro para tirar seu 
dinheiro da poupança, a dica 
é ir aos poucos.

Abra uma conta em uma 
corretora gratuita e transfi ra 
um valor simbólico, apenas 
para ir se acostumando.

Garanto que isso vai fazer 
muito bem para sua vida fi-
nanceira.

Se precisar de ajuda, conte 
comigo. 

Renan Freitas, CFEd®
(Certifi ed Financial Educator)

Siga em instagram.com/
renanfreitasl
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